
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA OSMÝ CYKLOVÝLET 
 

 

Datum: středa 19.6.2019 

Sraz:  u mostku přes Rokytku na křížení ulic Sokolovská a Na břehu v 7:45 h 

  (blízko metra Vysočanská) 

 

Vážené spolujezdkyně a spolujezdci, organizátoři ze Senior fitnes! 

Tentokrát opustíme naše řeky, které nás provázely předchozích sedm tras. Ale abychom vodu 

jen tak nenechali bez užitku, tak se sejdeme u Rokytky, jedné z menších pražských říček, 

u mostku při křížení hlavní ulice Sokolovské a vedlejší ulice Na břehu. Je to kousek od stanice 

METRA Vysočanská. Sraz si tam dáme v 7:45 h, samozřejmě že na mírné opozdilce rádi 

počkáme. 

Metrem se na místo srazu dostanou Ti, kteří (které) pojedou z centra a západních části 

metropole. Ti, kteří s námi pojedou a přijíždějí z částí východních (Petr, Lenka), se mohou 

s námi setkat před hornopočernickým nádražím, odkud pojedeme vlakem do Vysočan, který 

z HP odjíždí v 7:30 h (je zde přistaven). Za deset minut jsme ve Vysočanech. 

Trasa našeho středečního výletu povede z místa srazu po "Bémově" cyklostezce přes starý 

Hloubětín, kolem Kyjského rybníka směrem na Černý Most, kde vyhledáme rozhlednu 

"Doubravku". Odtud pojedeme na Hostavice a Dolní Počernice a po cyklostezce až do Dubče. 

Popojedeme přes Dubeč silnicí až ke Kolodějům, tam za zámkem zvolíme cyklostezku ke 

Královicím. Odtud po A 24 přes Křenice, Březí a Babice. To pojedeme podél další říčky 

Výmoly. Po 0031 a 0021 se dostaneme k frekventované říčanské silnici a pojedeme lesem až 

k Tehovu, dále přes Svojetice a Louňovice. 

Na Vyžlovce se pak můžeme rozhodnout, zda zvolíme výstup na zdejší rozhlednu (bude-li 

dobře vidět, uvidíme až Krkonoše), nebo pojedeme přes Jevany do Kozojed a potom k údolí 

Šembery. Odtud už podle Šembery až do Českého Brodu. 

Do Prahy se vrátíme vlakem na Masaryčku s postupným výstupem dle místa bydliště. 

Očekávaná kilometráž - do 50 km. 

Těším se na Vás, bude i krásné počasí, tak ať máme hojnou účast! Srdečně zdraví 

Ivan Liška. 


